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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

◊ Όλα τα έγγραφα θα διακινούνται μόνο ηλεκτρονικά και με ψηφιακή υπογραφή όπου 

χρειάζεται. 
 
◊ Μετά τον προγραμματισμό των πολυήμερων εκδρομών-μετακινήσεων, με ευθύνη του/της 
Διευθυντή/ντριας του σχολείου, καταχωρίζεται η εκδρομή-μετακίνηση στο Πληροφοριακό 
Σύστημα “Myschool” του Υ.ΠΑΙ.Θ.. 
 
◊ Απαγορεύεται αυστηρά σε οποιοδήποτε άλλο άτομο πλην των ρητά αναφερομένων στην Πράξη 
του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών με οικονομική ή χωρίς οικονομική επιβάρυνση να 
συμμετέχει σε σχολική εκδρομή – μετακίνηση. 
 
◊ Παρακαλούμε, διαγράψτε όλα τα προηγούμενα έντυπα και χρησιμοποιείτε μόνο όσα είναι 
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας. 
 
◊ Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως προς τη διεκπεραίωση των εκδρομών που δεν παρέχεται από 
το παρόν έγγραφο να αναζητηθεί στην 20883/ΓΔ4/12-2-2020 Υπουργική Απόφαση που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 456/τ.Β’/13-02-2020. 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 
◊ Όλες οι μετακινήσεις, με διανυκτέρευση ή χωρίς, στο εσωτερικό της χώρας, 
πραγματοποιούνται με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας και του Συλλόγου 
Διδασκόντων/ουσών του σχολείου. 
 
◊ Σε περίπτωση μετακίνησης μαθητών με χρήση μεταφορικού μέσου, απαιτείται υπεύθυνη 
δήλωση συναίνεσης των γονέων και κηδεμόνων τους. 
 
◊ Προσοχή στον προβλεπόμενο αριθμό συμμετοχής μαθητών/τριών όπου αυτό απαιτείται. 
 
◊ Σε περίπτωση μετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας ο/η Διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας 
ενημερώνει εγγράφως την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το αργότερο δύο 
ημέρες από την ημέρα έγκρισής της (ή, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν 
την ημερομηνία πραγματοποίησής της). Το έντυπο ενημέρωσης υπάρχει διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας (το έντυπο είναι ένα, κοινό για όλες τις μετακινήσεις για τις οποίες 
απλώς ενημερώνετε τη ΔΔΕ, εσείς επιλέγετε τον τύπο μετακίνησης στο εσωτερικό, συμπληρώνετε 
με ακρίβεια τα στοιχεία που ζητούνται και βάζετε αριθμό πρωτοκόλλου). 
 
● Να ακολουθείτε τις γενικές προϋποθέσεις των μετακινήσεων, όπως περιγράφονται στο 
Κεφάλαιο Β’ του νόμου περί εκδρομών/μετακινήσεων, άρθρα 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 
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Παρακαλούμε για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω. 
Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία. 

 
 
 
     

             Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
 
       
 
         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ 
 
         
 


